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Vraag: Naar aanleiding van het hoge slagingspercentage is de vraag of er cijfers over 

de lange termijn zijn ten aanzien van het duurzame effect bij schuldhulp-
verlening? 
 

Antwoord: Er zijn op dit moment geen gegevens voorhanden ten aanzien van het 
duurzame effect bij schuldhulpverlening. Wel kan gemeld worden dat het 
meetbaar maken van recidive momenteel in ontwikkeling is bij de sociale dienst. 
De verwachting is dat dit medio 2020 gerealiseerd is. Het duurzaam oplossen 
van schulden en het daardoor terugdringen van recidive heeft nadrukkelijk de 
aandacht binnen de Drechtstedelijke schuldhulpverlening. Binnen de 
Drechtsteden is sprake van een integrale aanpak van schuldenproblematiek,  
waarbij hulp wordt verleend voor het oplossen van de schulden én de 
onderliggende problematiek. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met alle 
samenwerkingspartners, zoals o.a. sociaal (wijk) teams, hulpverlenings-
organisaties, vrijwilligersorganisaties en beschermingsbewindvoerders met als 
doel het duurzaam oplossen van schulden en onderliggende sociaal-
maatschappelijke en/of medische problematiek. 
 

  
Vraag: Wat is de reden dat er minder kosten voor communicatie voor 

schuldhulpverlening zijn opgenomen? 
 

Antwoord:  De kosten waaraan u refereert betreffen het programmabudget schuldhulp-
verlening. Vanuit dit budget worden diverse uitgaven bekostigd, met name 
gericht op bekendheid en doorontwikkeling van schuldhulpverlening in de 
Drechtsteden (onderzoek, externe audits, communicatie en kennisuitwisseling). 
Er is in de eerste 8 maanden minder uitgegeven aan de genoemde kosten 
omdat er voor wat betreft communicatie de aansluiting is gezocht bij de 
landelijke campagne van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
"Kom uit je schuld". Deze campagne heeft als doel het taboe dat op schulden 
heerst te doorbreken en mensen te bewegen hulp te zoeken. Naast de eerder 
genoemde campagne gericht op inwoners is qua communicatie en bereik ook 
vooral ingezet op het vergroten van kennis binnen het netwerk van keten-
partners als sociaal teams, vrijwilligersorganisaties etc.  
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